
Ss, . : . .
“ : como em todas as demais modalidades esportivas (voleibol, futsal, basquetebol), cada uma com

DMEL - Diretoria Municipal de Esportes e Lazer PARA
Rua Victor Garbarino, 115 - Vila Patti

Foiha

CEP 14960-000 Novo Horizonte — SP Fone (17) 3543-3622
R

E-mail: esporte(Bnovohorizonte.sp.gov.br
Ê Di5 É

Novo Horizonte, 13 de outubro de 2021

Oficio 102/21

PROCESSO LICITATÓRIO Nº173/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021

PARA: Divisão de Licitações e Contratos

Esclarecimentos

01- Em resposta ao pedido de esclarecimentos da Liga de Futsal de Novo Horizonte sobre
a Licitação de Prestação de Serviços de Arbitragem, ao qual questiona sobre quanto à

quantidade de árbitros para os jogos de basquete, explanando que em jogosoficiais a quantidade
é de 3 árbitros e um anotador, esclareço que o edital será mantido, visto que trata-se de jogos
amadorese, por este motivo, dispensa a obrigatoriedade da quantidade oficial de árbitros,

02- Quanto ao item 03.04., em análise aos editais de anos anteriores (Processo Licitatório

088/2018, Pregão Presencial 059/2018, Processo Licitatório 036/2019 Pregão Presencial
021/2019, Processo Licitatório 172/2020, Pregão Presencial 058/2020), esse item sempre foi de
responsabilidade da contratada, sem vincular acréscimo pelo serviço executado à Diretoria de
Esportes e Lazer.

03- Em referência ao Lote 01 (futebol society adulto e veterano), vamos fazer a alteração
no Termo de Referência, sendo o tempo de jogo de 40 minutos, divididos em 02 tempos de 20
minutos cada.

04- Não entendemos ser necessário o desmembramento da arbitragem de ginástica
artística solicitado no item Lote 02, visto que existem peculiaridades nesta modalidade, assim

sua regra e forma de jogar específica.

05- Em relação aos Prazos, como está explicitado no item 03.04, letra F do Termo de
Referência, a tabela dos jogos será montada pela contratada, portanto ela saberá com
antecedência todas as datas dos jogos, desde o início até o dia da final do campeonato, dessa
forma, não vemosprejuízo na escala e montagem do cronograma da contratada.

Cabe à Diretoria de Esportes, após agendamento (montagem da tabela), fornecer a
Autorização para Execução de Serviço com antecedência de 24h, ou seja, confirmar a empresa
contratada a realização da partida e demais informações como local e horário.

Existirá cronogramae tabela dos campeonatos, dessa forma, para a Diretoria de Esportes
e Lazer não haverá prejuízo com a alteração no fornecimento de Autorização para a Execução
de Serviços.
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Acatamos a alteração de 24h para 48h e será feita a modificação no Termo de Referência.

06- No que diz respeito ao prazo de antecedência da arbitragem se apresentar ao local

dos jogos, consideramos plausível essa solicitação e concordamos em alterar o horário de
chegada dos árbitros para 30 minutos de antecedência das partidas.

DalDaniele Pereira
Diretora Municipal de Esportes e Lazer


